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Septolete 30 pastylek
 

Cena: 15,33 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 pastyl. (2x15)

Postać pastyl.do ssania

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  KRKA, d. d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Słowenia

ILOŚĆ:  30 pastylek do ssania

 

Septolete to lek odkażający jamę ustną i gardło.

 

 

DZIAŁANIE:

Zawiera środek odkażający – chlorek cetylopirydyniowy, który działa bakteriobójczo, działa również na niektóre wirusy i grzyby. Pastylki
odkażają jamę ustną i gardło i w ten sposób łagodzą stany zapalne jamy ustnej i gardła. Dzięki dobrej rozpuszczalności chlorek
cetylopirydyniowy dobrze przenika również do trudno dostępnych miejsc błony śluzowej jamy ustnej i gardła i hamuje tam rozwój
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bakterii.

 

WSKAZANIA:

Leczenie objawowe w celu łagodzenia bólu i odkażania w:

 stanach zapalnych jamy ustnej, gardła i dziąseł

 nieprzyjemnym zapachu z ust

 

DAWKOWANIE:

Zalecana dawka dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat wynosi do 8 pastylek na dobę. Należy ssać pastylkę co 2 do 3 godzin. U
dzieci w wieku powyżej 4 lat zaleca się do 4 pastylek na dobę, u dzieci w wieku 10-12 lat do 6 pastylek na dobę. Pastylki należy ssać co 3
do 4 godzin. Nie należy zażywać leku bezpośrednio przed lub w czasie jedzenia.

 

SKŁAD:

1 pastylka twarda zawiera substancję czynną: 1,0 mg chlorku benzalkoniowy (Benzalkonii chloridum).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, lewomentol, olejek eteryczny miętowy, olejek eteryczny

eukaliptusowy, tymol, parafina ciekła, gliceryna, olej rycynowy pierwszego tłoczenia, sorbitol,

magnezu stearynian, żółcień chinolinowa (E 104), glukoza ciekła, indygotyna (E 132), tytanu

dwutlenek (E 171), Capol 600 (wosk biały, wosk Carnauba, szelak), powidon, emulsja przeciwpienna

( w tym poli(dimetylosiloksan), sacharoza.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy stosować wyższych dawek niż zalecane.

W przypadku dłużej trwającej chrypki należy zasięgnąć porady lekarza.

Chorzy na cukrzycę muszą brać pod uwagę to, że każda pastylka twarda zawiera 218 mg laktozy,

632 mg sacharozy, 174,5 mg glukozy i 152,7 mg sorbitolu.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Lek zawiera laktozę, sacharozę, syrop glukozowy, glukozę i sorbitol, jeśli stwierdzono wcześniej

u pacjenta nietolerancje niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Glicerol w dużych dawkach może powodować bóle głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i biegunkę.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
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preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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